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A mastite é a doença que mais acarreta prejuízos a bovinocultura de leite. Staphylococcus não-

aureus (SNA) está entre os patógenos mais frequentemente isolados como causa da mastite, mas 

pouco conhecimento sobre a dinâmica de infecção de SNA foram relatadas até o presente 

momento. Neste contexto, os objetivos do presente estudo foram determinar a frequência de 

cepas de SNA causadoras de mastite subclínica e avaliar a caracterização da diversidade de SNA 

por MALDI-TOF MS. Um total de 179 isolados foram previamente obtidos de um estudo 

epidemiológico de caracterização da mastite subclínica, oriundos de 2 rebanhos leiteiros do 

Sudeste do Brasil. Destes, 152 isolados foram identificados como SNA pela técnica de 

espectrometria de massas baseada em ionização por dessorção a laser assistida por matriz 

(MALDI-TOF MS). Brevemente, os isolados de SNA foram reinoculadas em 0,01 mL em ágar 

sangue com 5% de sangue bovino desfibrinado. As placas foram incubadas aerobiamente à 37°C 

por 24h. Logo após, uma alçada da colônia bacteriana foi aplicada no spot da placa MALDI-

TOF, seguido da aplicação de 1 μL de ácido fórmico (70%). Após a secagem a temperatura 

ambiente, foi acrescentado 1μL de solução matriz composta de ácido alfa-ciano-4-hidroxi-

cinâmico (HCCA). A leitura da placa foi realizada de acordo com as especificações para 

identificação (escore > 2) e o processamento por meio do software MALDI Biotyper 4.1.70 

(biblioteca MBT versão 7311 MPS). Os dendogramas foram gerados no MALDI Biotyper 

Compass Explorer pela função ‘PCA view dendogram’ adotando parâmetros padrões e 80% de 

‘distance level’ para interpretação de similaridade das cepas. Os resultados ≥ 1,7 foram 

considerados confiáveis para a identificação do gênero, e os escores ≥ 2,0 foram considerados 

confiáveis para identificação de gênero e espécie. De um total de 152 isolados de SNA, 139 

foram identificados pela MALDI-TOF MS como S. chromogenes (91,5%), 8 S. simulans (5,3%), 

2 S. hyicus (1,3%), 1 S. hominis (0,7%), 1 S. haemolyticus (0,7%) e 1 S. epidermidis (0,7%).  O 

grupo de rebanhos nomeado ‘A’, rebanhos os quais foram coletadas amostras de leite em nível 

de vaca (amostras compostas de leite), apresentou nove diferentes perfis proteicos de S. 

chromogenes. Enquanto, o grupo de rebanhos nomeado ‘B’, rebanhos os quais foram coletadas 

amostras de leite em nível de quartos mamários, apresentou cinco diferentes perfis proteicos de 

S. chromogenes. Nós acreditamos que possivelmente exista maior diversidade de perfis proteicos 

de S. chromogenes entre vacas e rebanhos do que entre quartos mamários de uma mesma vaca. 

Por fim, a espécie de SNA causadora de mastite mais frequentemente isolada é S. chromogenes. 

Os isolados de S. chromogenes dos dois rebanhos envolvidos no estudo apresentaram picos de 

massa que permitiram diferenciá-los em 10 diferentes perfis proteicos intraespécie.   
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